Strop / strešná konštrukcia

OBJEDNÁVKA SPRACOVANIA
DOKUMENTÁCIE A CENOVEJ PONUKY
Údaje o objednávateľovi
Meno a priezvisko:
Bydlisko (ulica, č. domu, mesto, PSČ):
E-mail:

Mobil:

Presný názov firmy podľa Obch. registra:

IČ:
DIČ:

Sídlo firmy:
Fakturačná adresa:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mobil:

E-mail:

1. Údaje o stavbe a dodaná dokumentácia stavby
Meno investora:

Investor totožný s objednávateľom:

Áno

Nie

Pôdorysy podlaží relevantných ku stropom / strechám
(podlažia pod stropom + všetky podlažia nad stropom):

Áno

Nie

Priečny rez stavbou s identifikáciou výškových kót:

Áno

Nie

Dokumentácia pôvodne navrhnutých stropov / striech:

Áno

Nie

Zakreslenie zmien projektu vo výkresoch pôdorysov
podľa skutočného zamerania stavby:

Áno

Nie

Zakreslenie zmien projektu vo výkresoch rezov
podľa skutočného zamerania stavby:

Áno

Nie

Miesto stavby (obec, kat. územie, ulica, parcel. č.):
Podlažie / podlažia – pod stropom / strechou:

1. PP

1. NP

2. NP

3. NP

Počet stropných a strešných konštrukcií spolu:

Požadovaná sprievodná dokumentácia stavby:
Dokumentáciu je nutné dodať spolu s touto
objednávkou a to v nasledujúcich formátoch:
PDF, DWG, JPG (fotografie musia byť zhotovené
v takej kvalite, aby výkresy a všetky kóty
na nich boli čitateľné!!!)

2. Údaje o požadovanej stropnej / strešnej konštrukcii
Preferovaný typ stropu*
Preferovaný typ stropu*

Hrúbka stropu:

200 mm

250 mm

iná _____ mm

neviem

Konštrukcia stropu:

bez nadbetonávky

s nadbetonávkou

neviem

Hrúbka strechy:

200 mm

250 mm

neviem

Konštrukcia strechy:

bez nadbetonávky

s nadbetonávkou

neviem

*V prípade, že zo statických dôvodov nie je možné dodržať preferovaný typ stropu / strechy bude táto zmena konzultovaná s objednávateľom.

3. Údaje o nosných konštrukciách pod stropom
Hrúbka stien bez zateplenia
Obvodové stenové konštrukcie,
na ktoré bude strop / strecha uložená

hr. 550 mm

hr. 375 mm

hr. 200 mm

hr. 500 mm

hr. 300 mm

hr. 175/180 mm

hr. 450 mm

hr. 250/240 mm

iná hrúbka _________ mm
Hrúbka zateplenia obvodovej
stenovej konštrukcie

Hrúbka stien bez zateplenia _________ mm
Praje si objednávateľ urobiť návrh a posúdenie iných konštrukcií,
ktoré sú naviazané na stropnú a/alebo strešnú konštrukciu?

Nadimenzovanie prekladov
a vencov (spoplatnená služba v zmysle
platného Cenníka)

Áno

Nie

Popište aké _________________________________________________________________

UPOZORNENIE!
Prvá dokumentácia stropu vrátane cenovej ponuky je objednávateľovi pri odbere materiálu poskytnutá bezplatne. Dokumentácia bez odberu
materiálu alebo každá ďalšia dokumentácia, v prípade zmien projektu, stavby a pod., je spoplatnená v zmysle platného Cenníka vydaného
spoločnosťou Xella Slovensko, spol. s r.o.

Objednávku vyplňte čo najpresnejšie, vytvára základ pre správne vyhotovenie dokumentácie ku YTONG stropu / streche. Nepresné údaje vedú k zbytočným časovým
stratám od zadania YTONG schodiska po dodanie dokumentácie. V takom prípade nenesie zhotoviteľ posudku zodpovednosť za včasné dodanie tejto dokumentácie
a cenovej ponuky. Cenovú ponuku YTONG schodiska vám na požiadanie poskytne obchodný zástupca spoločnosti Xella. Bližšie informácie nájdete:
https://www.ytong.sk/odborne-poradenstvo-v-regionoch.php . Vyplnenú objednávku, vrátene príloh odovzdajte Vášmu obchodnému zástupcovi Xella Slovensko.
Objednávateľ berie na vedomie, že spoločnosť Xella Slovensko, spol. s r.o., Zápotočná 1004, SK-908 41 Šaštín–Stráže, („Správca“) je podľa Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („GDPR“) oprávnená
spracovávať osobné údaje o príjemcovi ponuky v rozsahu, v ktorom boli tieto údaje príjemcom ponuky alebo inou oprávnenou stranou správcovi poskytnuté alebo
prípadne boli obsiahnuté v ďalších poskytnutých dokumentoch a to za účelom vypracovania obchodnej ponuky stavebného materiálu, ktorého je správca výrobcom.
Ďalej berie objednávateľ na vedomie, že správca môže na účely prípadného plnenia ponuky odovzdať osobné údaje tiež svojim obchodným partnerom
v oblasti retailového predaja stavebných materiálov.
Správca bude spracovávať vyššie uvedené osobné údaje len po dobu nevyhnutne nutnú pre naplnenie účelu, maximálne však 24 mesiacov. Ak dôjde k využitiu
obchodnej ponuky správca, bude tento spracovávať poskytnuté osobné údaje po dobu primeranú potrebám ochrany pred prípadnými právnymi nároky voči Správcovi.
Správca k predmetnému spracovaniu uvedených osobných údajov využíva služby ďalších spracovateľov ktorí sú zmluvne viazaní k spracovaniu predmetnej
dokumentácie ako i nakladania s osobnými údajmi objednávateľa.. Osobné údaje sú v súvislosti s outsourcingom niektorých činností správcu spracovávané v rámci
obchodnej skupiny / koncernu Xella v ďalších krajinách EÚ / EHP.
Objednávateľ tiež berie na vedomie, že má voči správcovi právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých či doplnení neúplných
osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak sa zistí,
že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania, (v) na prenosnosť údajov, (vi) právo na námietku, po ktorej spracovaní mojich osobných údajov ukončí, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä,
ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov právo na prenosnosť údajov.

V

Podpis objednávateľa

Sídlo spracovávateľa dokumentácie:
Xella Slovensko, spol. s r.o.,
Zápotočná 1004
SK-908 41 Šaštín–Stráže

Dňa

